
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nanebovstúpení či zostúpení 
 

 O jednom mníchovi 

sa šírili reči, že každé ráno 

pre rannou modlitbou 

vystupuje do neba. Jeden z 

miestnych inteligentov 

neveril tejto klebete a 

rozhodol sa odkryť podvod. S 

týmto cieľom sa ukryl pred 

kéliou mnícha.  

 A čo vidí? Za svitu 

nábožný mních naozaj opúšťa 

svoju kéliu a uberá sa 

smerom k blízkemu lesu. 

Nedôverčivý  človek  sa za 

ním opatrne zakráda a 

pozoruje počínanie 

podozrivého mnícha. Mních medzitým vybral sekeru a chystá drevo na kúrenie. Zviaže ho a 

nesie do domu úbohej a chorej stareny. Pozorovateľ pozrel cez okno: mních kľačal na zemi a 

rozkladal oheň v peci aby starena mala teplo. 

 Keď  sa ten človek vrátil od mesta, pýtali sa ho: No čo, odhalil si ten podvod? Ako je 

to s tým každodenným nanebovstúpením  starého mnícha? „Mních nevystupuje do neba, ale 

zostupuje hlboko do ľudského srdca, aby ho naplnil láskou“, odpovedal zahanbený. 

 Každý deň vstupujeme do tried pred žiakov, učiteľov a kolegov, ktorí nás sledujú a my 

máme možnosť  vstúpiť do ich myslenia a ovplyvniť ich. Záleží len na nás čím naplníme 

srdcia týchto detí, žiakov, študentov, učiteľov a ľudí, ktorých denne stretáváme.  

Slová povzbudzujú, no príklady priťahujú a tak milí bratia kňazi, katechétky a 

katechéti v tomto, už zabehnutom novom školskom roku, nám Všetkým prajem aby sme boli 

„vzorom v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote“ (1Tim 4,12) a tak raz prijali „mzdu 

verných a múdrych.“ (porov. Lk 12,42) 

 

o. Vladimír Geletka, farár v Novosade, 

 člen Komisie pre katechézu Košickej eparchie 
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„Modliť sa – to znamená odpočívať v tichej, 

pokojnej, príjemnej prítomnosti Boha.“  
 

 
 

 

 

 

Inovovaný Rámcový vzdelávací program pre predmet NV/N: 

Od 1. septembra 2015 nadobúda účinnosť Inovovaný Štátny vzdelávací program (iŠVP). Táto 

zmena sa týka aj predmetu náboženská výchova. Inovovaný Rámcový vzdelávací program je 

zameraný na nové výkonové a obsahové štandardy katolíckeho náboženstva, ktoré boli 

prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva. 

Reforma školstva sa týka najmä 1. roč. ZŠ (primárne vzdelávanie), 5.roč. ZŠ (nižšie stredné 

vzdelávanie), 1. roč. SOŠ a G (vyššie stredné vzdelávanie) a 1. roč. osemročných G (vyššie stredné 

vzdelávanie). Tieto zmeny musia učitelia NV zapracovať v Školskom vzdelávacom programe 

(ŠkVP) na svojich školách.  

IRVP pre NV/N a “Zhrnutie” je uverejnené na www.kpkc.sk spolu s ďalšími poznámkami.  

 

 

Metodické príručky (MP), pracovné listy (PL) a učebnice k novým osnovám: 
▪ Učebnice - MŠ rozhodlo, že od nasledujúceho šk.roku 2015/2016 bude zatiaľ financovať a 

distribuovať do škôl nové učebnice KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA pre prvý stupeň ZŠ, ak 

boli objednané. Učebnice pre druhý stupeň budú buď zverejnené na nahliadnutie v elektronickej 

podobe pre učiteľov na internetovej doméne „www.kpkc.sk“, alebo bude v nových pz založený 

dodatok s textami z učebníc, na ktoré sa pz priamo odvoláva. 

▪ Pracovné zošity (pz) už financovať a distribuovať nebude, preto je potrebné, aby si nové pz (1. - 

9.ročník zš) zhodné s novými učebnicami, objednávali a uhrádzali jednotlivé školy samy.  Staré 

pracovné zošity strácajú platnosť. Preto je žiaduce objednávať si nové pz pre všetky ročníky zš. 

Objednávací formulár nájdete na stránke www.pracovnyzosit.sk  
Cena nových pz z náboženstva je 1,50 eur s DPH. Distribúciu zabezpečuje vydavateľstvo Don Bosco a 

KPKC.  
 

Štatistické tabuľky:  
▪ Do 30. 9. 2015 je potrebné zaslať na DKÚ vyplnené štatistické tabuľky. Vypĺňajú ich  katechéti 

a kňazi, ktorí vyučujú NV a to  za každú farnosť. V tlačivách je potrebné uvádzať iba počty žiakov 
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prihlásených na gréckokatolícke NV/N podľa prihlášok (nie na rímskokatolícke NV/N, aj keď ich 

učíte – tých vykazujete na rímskokatolícke DKÚ!) 
 
 

 Vzdelávanie a formácia:  
▪ Metodické semináre (MS): podľa predbežného plánu sa uskutočnia nasledovne:  

 - 26. október 2015 – Exegéza kníh 1Sam a Lk. Lektor: o. Róbert Jáger.  

 - február – marec 2016 – téma s liturgickým zameraním 

 - máj – jún 2016 – téma so zameraním na výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

Pozvánky na všetky vzdelávania budú zasielané priebežne e-mailovou poštou z DKÚ (prosíme 

o zriadenie e-mail schránky a nahlásenie, resp. aktualizáciu, jej názvu).  

▪ Adaptačné vzdelávanie – začínajúci učitelia (aj kňazi), na škole, kde NV/N vyučujú (resp. na ktorej 

majú väčšinový úväzok) majú absolvovať adaptačné vzdelávanie. Poskytuje ho škola na základe 

Zákona č. 317/2009; Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.z. a Smernice MŠ SR č. 19/2009 – R.  

Po absolvovaní vzdelávania a jeho úspešnom ukončení je učiteľ zaradený do kariérového stupňa 

„samostatný učiteľ“ a do vyššej platovej triedy.   
▪ Duchovné cvičenia - ako súčasť duchovnej formácie katechétov sa uskutočnia 14. – 17. 4. 2016 

v exercičnom dome otcov jezuitov v Prešove. Exercitátorom bude o. Radovan Kuzmiak. Pozvánky s 

programom a bližšími údajmi budú zaslané z DKÚ pred DCv.  
 

 

 
 

Biblická olympiáda, Biblická súťaž, Výtvarná biblická súťaž:  
▪ BO (2. stupeň ZŠ a SŠ) – predmet súťaže: 1Sam a Lk – Radosť z Božieho posolstva. Celoslovenské 

kolo BO bude organizované v spolupráci s DKÚ Košickej eprachie.  

▪ VBS „Biblia očami detí a mládeže“ je tematicky  zameraná na knihy 1Sam a Lk. 

▪ BS  - B. kat. (3. – 4. roč. ZŠ) predmetom súťaže je Lk. Témy pre A. kat. (1 - 2. roč. ZŠ) sú 

z biblického učiva pre 1. a 2. roč. ZŠ – nové osnovy.  

▪ Všetky propozície, študijné texty, komentáre, metodické pokyny a vzory úloh na triedne a školské 

kolá BO, BS a VBS budú k dispozícii na www.grkatke.sk a budú zaslané do Vašich e-mailových 

schránok. 
 

 

Vybrané aktivity Cirkvi počas roka pre deti a mládež september - november 

Rok zasväteného života – do 2. februára 2016; www.zasvatenyzivot.sk  

Rok milosrdenstva– 8. 12. 2015 – 20. 11. 2016 www.svetovednimladeze.sk, www.kbs.sk  

Červené stužky – kampaň boja proti AIDS; od septembra, www.cervenestuzky.sk  

Detský činy pomoci – október 2015, www.erko.sk  

Misijná nedeľa – október 2015, www.papezskemisijnediela.sk   

Sviečka za nenarodených – 2. november, www.forumzivota.sk  

Týždeň Cirkvi pre mladých – november 2015, www.mladez.kbs.sk   

Príprava na Svetové dni mládeže so Svätým otcom Františkom, Krakov – 25. - 31. júl 2016 

www.svetovednimladeze.sk  
 

 

Východní svätí pre súčasnosť:  
Výchovný projekt, ktorého cieľom je spoznávanie svätcov východného  

obradu, prehĺbenie východnej spirituality vo svojom kresťanstve,  

prijatie nových vzorov, rozvoj čností... V tomto ročníku je témou  

projektu osobnosť, život a dielo sv. Jána Krstiteľa. Propozície budú  

zaslané e-mailom a uverejenené na www.grkatke.sk.  
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Rok zasväteného života 

 

„Vaše žiarivé svedectvo života bude ako lampa postavená na svietnik, aby dávala svetlo a teplo 

celému Božiemu ľudu... Prebuďte svet! Ožiarte ho vašim prorockým svedectvom,  

ktoré ide proti prúdu.“  

 

 Rok zasväteného života, v ktorom sa nachádzame, potrvá do sviatku Stretnutia Pána 2. 2. 

2016. Pri tejto príležitosti uvádzame výber z listu pápeža Františka zasväteným osobám. Je výzvou nie 

len Bohu zasväteným ľuďom, ale všetkým kresťanom. Odkrýva zmysel, krásu i potrebu tohto života.  

 

Výber z Apoštolského listu Svätého Otca Františka všetkým zasväteným osobám   

pri príležitosti Roku zasväteného života 

 

I. Ciele Roku zasväteného života 

 

 1. Prvým cieľom je hľadieť na 

minulosť s vďačnosťou. Na zachovanie 

živej identity, ako aj na posilnenie jednoty 

rodiny a zmyslu je členov pre 

spolupatričnosť je nevyhnutné 

vyrozprávať svoj príbeh. Nejde pritom len 

o akýsi archeologický výskum alebo pestovanie neužitočnej nostalgie, ale skôr o to, znovu prejsť po 

ceste minulých generácií a vziať si z nej iskry inšpirácie, vysoké ideály, plány, hodnoty, ktoré ich 

motivovali, a začínať pritom od zakladateľov, zakladateliek a prvých komunít. Vyrozprávať svoj 

príbeh znamená vzdať Bohu chválu a poďakovať mu za všetky jeho dary. 

 2. Tento rok nás okrem toho vyzýva, aby sme prítomnosť prežívali s nadšením. 

Pre zakladateľov a zakladateľky je v absolútnom zmysle regulou evanjelium a každá iná regula mala 

byť len iným vyjadrením evanjelia a pomôckou na prežívanie evanjelia naplno.  

Otázka, ktorú si v tomto roku máme položiť, znie: či aj pre nás je evanjelium výzvou; či skutočne 

predstavuje vademékum pre náš každodenný život.  

Musíme sa preto ďalej pýtať: je Ježiš skutočne našou prvou a jedinou láskou, ako sme si 

predsavzali, keď sme skladali svoje sľuby? Iba ak to tak je, môžeme a musíme milovať v pravde 

každého človeka, ktorého stretneme na našej ceste, pretože sme sa od Ježiša naučili, čo je to láska a 

ako treba milovať: budeme vedieť milovať, lebo budeme mať jeho srdce.  

Rok zasväteného života sa pýta aj na našu vernosť poslaniu, ktoré nám bolo zverené. Zodpovedajú 

naše služby, naše diela, naša prítomnosť tomu, čo Duch žiadal od našich zakladateľov; sú primerané 

cieľom, ktoré sledujeme v dnešnej spoločnosti a Cirkvi? Máme rovnakú vášnivú lásku k ľuďom, sme 

k nim tak blízko, aby sme s nimi mohli prežívať ich radosti i bolesti? Zakladatelia boli fascinovaní 

jednotou dvanástich apoštolov okolo Ježiša, duchom komúnia, ktorým sa prvé spoločenstvo v 

Jeruzaleme vyznačovalo. Každý z nich mal v úmysle napodobniť tieto evanjeliové vzory – byť jedno 

srdce a jedna duša, tešiť sa z Pánovej prítomnosti. 

 3. Objať budúcnosť s nádejou – to je tretí cieľ tohto roka. Vieme, s akými ťažkosti sa borí 

zasvätený život v jeho najrôznejších formách: predovšetkým v západnom svete je to úbytok povolaní a 
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prestarnutosť, ďalej ekonomické problémy v dôsledku vážnej svetovej finančnej krízy, výzvy 

internacionalizácie a globalizácie, nástrahy relativizmu a spoločenskej bezvýznamnosti... Práve v tejto 

neistej situácii, uskutočňuje sa naša nádej, plod viery v Pána dejín, ktorý nám neprestajne opakuje: 

„Neboj sa..., veď ja som s tebou“ (Jer 1, 8). Neupadnite do pokušenia čísel a výkonnosti a už vôbec nie 

do pokušenia spoliehať sa na vlastné sily.   

 Obraciam sa predovšetkým na vás, mladí zasvätení. V tomto roku budete protagonistami 

dialógu s generáciou, ktorá je pred vami. V bratskom spoločenstve sa môžete obohatiť jej 

skúsenosťami a múdrosťou a zároveň jej môžete znovu ukázať ideály, ktoré mala pri svojich 

začiatkoch, ponúknuť rozlet a sviežosť svojho nadšenia.  

 

II. Očakávania spojené s Rokom zasväteného života 

Čo zvlášť očakávam od tohto milostivého Roku 

zasväteného života? 

 

 1. Aby vždy platilo to, čo som raz povedal: 

„Tam, kde sú rehoľníci, tam je radosť.“ Sme 

povolaní, aby sme zakúšali a ukazovali, že Boh je 

schopný naplniť naše srdce a urobiť nás šťastnými bez 

toho, aby sme museli svoje šťastie hľadať inde; že 

opravdivé bratstvo prežívané v našich komunitách živí 

našu radosť; že naše úplné oddanie sa službe Cirkvi, 

rodinám, mladým, starým a chudobným nám umožňuje 

ľudsky sa realizovať a dáva plnosť nášmu životu. 

Nech medzi nami nevidno smutné tváre, nespokojných 

a neuspokojených ľudí, pretože „nasledovanie so 

smútkom je smutné nasledovanie“. Aj my, ako všetci ostatní muži a ženy, prežívame ťažkosti, noc 

ducha, sklamania, choroby, úbytok síl v dôsledku staroby. Práve preto musíme nájsť „dokonalú 

radosť“: naučiť sa spoznať tvár Krista, ktorý sa nám stal podobným vo všetkom. Zasvätený život sa 

nešíri tým, že sa organizujú kampane za duchovné povolania, ale tým, že sú mladí muži a ženy, 

ktorých stretáme, nami priťahovaní, ak v nás vidia  šťastných mužov a ženy!  

 2. Očakávam, že „prebudíte svet“, pretože znakom, ktorý charakterizuje zasvätený život, je 

proroctvo. Ako som povedal generálnym predstaveným: „Evanjeliová radikálnosť sa nepožaduje len 

od rehoľníkov, požaduje sa od všetkých. Ale rehoľníci nasledujú Pána osobitným spôsobom, a to 

prorockým spôsobom.“ A to je priorita, ktorá sa teraz vyžaduje: „Byť prorokmi, ktorí svedčia o tom, 

ako Ježiš žil na tejto zemi... Rehoľník sa nikdy nemôže vzdať prorokovania“. 

Prorok je ako  strážca, ktorý bdie počas noci a vie, kedy príde brieždenie (porov. Iz 21, 11 – 12). 

Pozná Boha a pozná mužov a ženy, svojich bratov a sestry. Je schopný rozlíšiť a aj odsúdiť zlo hriechu 

a nespravodlivosti, pretože je slobodný a nemusí sa zodpovedať iným pánom, len Bohu; nemá iné 

záujmy, len Božie záujmy. Prorok stojí zvyčajne na strane chudobných a bezbranných, lebo vie, že 

sám Boh je na ich strane. 

Niekedy môže prísť pokušenie ujsť, zbaviť sa úlohy proroka, pretože je veľmi náročná, pretože sme 

unavení, sklamaní z výsledkov, ako sa to stalo Eliášovi i Jonášovi. Ale prorok vie, že nikdy nie je sám.  

 3. Rehoľníci a rehoľníčky, podobne ako ostatné zasvätené osoby, sa zvyknú, ako som už 

spomenul, označovať za „odborníkov na komúnio“. Preto očakávam, že „spiritualita spoločenstva“, 

o ktorej hovoril sv. Ján Pavol II., sa stane skutočnosťou a že budete prví, čo sa chopia „veľkej výzvy, 

ktorá je pred nami“ v tomto novom tisícročí – „urobiť z Cirkvi dom a školu spoločenstva“.  



 4. Ďalej od vás očakávam to, čo očakávam od všetkých členov Cirkvi: vyjsť zo seba samých 

a ísť na periférie života. Celé ľudstvo na to čaká: ľudia, ktorí stratili nádej, rodiny v núdzi, opustené 

deti, mladí, ktorí nemajú budúcnosť, opustení chorí a starí, bohatí presýtení majetkom, no s prázdnym 

srdcom, muži a ženy, ktorí hľadajú zmysel života a túžia po božskom... 

Nesťahujte sa do seba, nedajte sa zadusiť malými domácimi hádkami, nestaňte sa väzňami vašich 

problémov. Tie sa vyriešia, keď vyjdete von a pomôžete druhým vyriešiť ich problémy a ohlasovať 

dobrú zvesť. Dávajúc život, život nájdete; dávajúc nádej, nájdete nádej; milujúc nájdete lásku. 

Očakávam od vás konkrétne skutky: prijať utečencov, prejaviť blízkosť chudobným, byť tvorivý v 

katechéze, ohlasovať evanjelium, uvádzať do života modlitby.  

 5. Očakávam, že každá forma zasväteného života bude skúmať, čo Boh a dnešné ľudstvo 

požadujú. Kontemplatívne zamerané kláštory a spoločenstvá by sa mohli navzájom stretať alebo sa 

rôznymi spôsobmi spájať, aby si vymenili skúsenosti zo života modlitby; z toho, ako rásť v 

spoločenstve s celou Cirkvou, ako prijímať a sprevádzať tých, ktorí hľadajú intenzívnejší duchovný 

život alebo potrebujú morálnu či materiálnu pomoc.To isté môžu robiť charitatívne inštitúty, ktoré sa 

venujú vyučovaniu, podpore kultúry, hlásaniu evanjelia či osobitným pastoračným službám, a tiež 

sekulárne inštitúty v ich rozmanitej prítomnosti v spoločenských štruktúrach.  

 

III. Horizonty Roka zasväteného života 

 

 1.Týmto svojím listom sa obraciam nielen na 

zasvätené osoby, ale aj na laikov, ktorí sa podieľajú na 

ich ideáloch, duchu, poslaní. Povzbudzujem aj vás, laici, 

prežívajte tento Rok zasväteného života ako milosť, ktorá 

vám umožní viac si uvedomiť prijatý dar. Slávte ho s 

celou „rodinou“, aby ste spoločne rástli a odpovedali na 

volanie Ducha v dnešnej spoločnosti.  

 2. Rok zasväteného života sa netýka len 

zasvätených osôb, ale celej Cirkvi. Preto sa obraciam na 

celý kresťanský ľud, aby si čoraz viac uvedomoval dar 

prítomnosti toľkých zasvätených mužov a žien, dedičov 

veľkých svätých, ktorí tvorili dejiny kresťanstva. Veď čo 

by bola Cirkev bez sv. Benedikta a sv. Bazila; bez sv. 

Augustína a sv. Bernarda; bez sv. Františka a sv. 

Dominika; bez sv. Ignáca z Loyoly a sv. Terézie z Avily... 

Zoznam by mohol byť temer nekonečný. 

 3. Dovoľujem si obrátiť sa aj na zasvätené osoby a členov bratstiev a komunít patriacich k 

cirkvám odlišných tradícií, ako je katolícka. Mníšstvo je dedičstvom nerozdelenej Cirkvi, ktoré je 

stále veľmi živé  jednak v pravoslávnych cirkvách, jednak v Katolíckej cirkvi.  

 5. Nakoniec sa osobitne obraciam na svojich bratov v biskupskej službe. V tomto kontexte 

vás vyzývam, aby ste vo vašich spoločenstvách venovali osobitnú starostlivosť podpore jednotlivých 

chariziem, či už tých historických, alebo aj nových, aby ste podporovali, povzbudzovali, pomáhali pri 

ich rozlišovaní, boli im nežne a láskyplne nablízku v situáciách utrpenia a slabosti, a predovšetkým 

aby ste svojím učením oboznamovali Boží ľud s významom zasväteného života, nech jeho krása a 

svätosť v Cirkvi naplno zažiari.       Zdroj: www.kbs.sk  

 

 

 

http://www.kbs.sk/


 

 

 

Ikona Pokrov – ochrana Bohorodičky 

 

Historické pramene ikony „Pokrovu“ 
  

 Blachernská svätyňa bola v Byzancii 

privilegovaným miestom mariánskej úcty. 

Uctievali sa tam divotvorné ikony a tiež jedna z 

najvýznamnejších relikvií, plášť Božej Matky. 

Byzancia vďačila za tento plášť, či závoj – 

maforion, omoforion svätému podvodu, ktoré sa 

dopustili dvaja patríciovia, keď ho doniesli z 

Jeruzalema za vlády Leva I. (457 – 474). Od toho 

času sa uchovával v Blachernskom chráme 

(sviatok Uloženia úctyhodného rúcha presv. 

Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách slávime 

2. júla). 

 

 Tento závoj, omoforion bol dlhý kus 

látky, ktorý pokrýval hlavu i telo žien ako plášť, 

až po kolená. Na Východe to bolo vlastné 

oblečenie diakoniek a zasvätených panien. Na 

Západe sa stal typickým odevom Božej Matky a 

svätých žien. Zakrývanie hlavy bolo symbolom 

ochrany. Podľa tohto závoja – pokrovu bol 

pomenovaný aj názov sviatku. Pokrov-omofor sa 

stal symbolom ochrany a príhovoru 

(zástupníctva) Presvätej Bohorodičky. 

  

 Samotné cirkevnoslovanské slovo pokrov znamená jednoducho ochrana.  

  

 Na ikone nachádzame 4 historické prvky: relikviu plášťa Panny uchovávanú v Blachernskom 

chráme, videnie sv. Andreja, blázna pre Krista, „zázračný div“ a zázrak sv. Romana Sládkopevca. 

Tvoria teologický základ, z ktorého vychádza ústredná myšlienka ikony, ktorou je stáročná skúsenosť 

s ochranou Panny.  

 a) relikvia plášťa Bohorodičky: táto relikvia bola v Byzancii vo veľkej úcte. Viazali sa na ňu 

2 sviatky 2. júla a 31. augusta. Bohoslužba týchto sviatkov, resp. celý kult bol výrazom dôvery v 

ochranu Panny pred nebezpečenstvom, nepriateľmi, hladom, zemetrasením, vnútornými rozbrojmi. 

Najstaršia mariánska modlitba zo 4. storočia zdôrazňuje tiež práve ochranu Bohorodičky: „Pod tvoju 

ochranu sa utiekame...“ 

 b) videnie sv. Andreja, blázna pre Krista: je hlavným podnetom ikony. Sv. Andrej bol mužom 

modlitby a pokánia. Mal skýtsky pôvod a slovanskú národnosť.  V polovici 10. storočia,  Carihrad, 

ktoré bolo hlavným mestom Byzancie, bolo obliehané moslimskými arabmi (saracénmi). Celé mesto a 

ľud boli vo veľkej úzkosti. V chráme Presvätej Bohorodičky v Blachernách, kde sa uchovávalo jej 

rúcho, plášť a pás , bolo celonočné bdenie. Modliaci sa ľud zaplnil chrám. Medzi ľudom sa za ochranu 

mesta horlivo modlil aj sv. Andrej so svojím žiakom Epifanom. Pred koncom liturgického slávenia sv. 

Andrej videl, ako od cárskych dverí prichádza presvätá Bohorodička oslnená nebeským svetlom a v 

sprievode sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Bohoslova, a to za spevu veľkého chóru svätých. Božia Matka 

podišla k oltáru, kľakla si, dlho sa modlila a pri tom plakala. Potom vstala, sňala z hlavy závoj - 

pokrov (z gréckeho maforion) a široko ju rozprestrela nad prítomným ľudom v chráme. Videnie zrazu 

zmizlo. Sv. Andrej a Epifan, ktorí mali toto videnie, pochopili, že Presvätá Bohorodička sa zjavila, 

L I T U R G I A   a    I K O N A 

  



aby zachránila mesto. Správa o zjavení sa bleskurýchlo rozšírila po celom meste. Útočníci sa stiahli. 

Mesto bolo zachránené. 

 c) Blachernský „zvyčajný div“: storočie po videní sv. Andreja, byzantské kroniky spomínajú 

prídeh o závoji. V roku 2061 cisár roman II našiel ikonu Panny ukrytú pred ikonoborcami pod 

omietkou steny. Každý týždeň sa v piatok hodvábny závoj zdvihol a v sobotu sám klesol. Pritom 

priehľadá pokladnica, v ktorej bola uzatvorená relikvia plášťa vydávala tisíce lúčov.  

 d) sv. Roman Sládkopevec: pod výjavom Pokrovu ikona ukazuje zázrak sv. Romana, ktorý sa 

odohral v 6. storočí v chráme sv. Sofie v Konštantínopole. Pridanie sv. Romana, ktorému sa pripisujú 

početné spevy a tiež Akatist, je motivované úlohou diakona, ktorú vykonával v blachernskom chráme 

a možno aj skutočnosťou, že jeho sviatok sa oslavuje v rovnaký deň ako Pokrov, teda 1.10. Roman 

stratil hlas, ale počas bohoslužieb Narodenia dostal príkaz spievať. Na veľké prekvapenie prvý krát 

zaspieval kondák Narodenia „Dnes Panna rodí Predvečného...“ Byzantská tradícia rozpoznala v tejto 

skutočnosti zázračný zásah Matky Božej.  

 

Ikonografia a jej teologický význam 

 

 Ikonografia i liturgia samotného sviatku 

Pokrova sa objavujú v 13. storočí v Rusku. Počnúc od 

15. storočia má už sviatok ustálené ikonografické 

zobrazenie. Slávi sa 1.októbra.  

 Centrom ikony je osoba Bohorodičky, stojaca 

vo vnútri chrámu nad cárskymi dverami (na 

niektorých ikonách pred chrámom), ktorá v rukách 

drží závoj a rozprestiera ho nad kresťanským ľudom. 

Je v postoji príhovoru. Na niektorých ikonách závoj 

držia anjeli, aby boli Máriine ruky voľné k modlitbe. 

Podľa interpretácie môže ísť o archanjelov Michala a 

Gabriela. Podľa niektorých, v tomto vznášajúcom sa 

maforione môže byť náznak videnia „zvyčajného 

divu“.  

 Nad Bohorodičkou alebo na niektorých 

ikonách v pravom hornom rohu vidíme Krista, ktorý 

žehná. On, Boh, ktorý sa stal človekom, so 

žehnajúcim gestom pokračuje v modlitebnom rytme 

rúk Milostiplnej. Zjednocujú sa tu do jedného dve 

rôzne gestá. Práve preto sa byzantskí autori hymnov 

odvážili obrátiť sa na Bohorodičku so slovami, ktoré 

by zneli ako rúhanie, ak by boli nasmerované k 

niekomu inému, ako s Bohu: „Nemáme inej nádeje, 

okrem teba“. 

 Mária je obklopená množstvom svätých a 

dvoch alebo viacerých anjelov. Sú tam prítomné 

postavy sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evanjelistu. 

Svätci sú v „deesisnom“ usporiadaní – teda taktiež v 

postoji príhovoru. V spodnej časti, pred cárskymi dverami je znázornený sv. Roman Sládkopevec, 

pričom drží v ruke zvitok, na ktorom sú napísané slová kondaku Narodenia. V rade postáv môžeme 

vidieť sv. Andreja a jeho žiaka Epifánia, svedkov udalostí. Taktiež postavy byzantských svätých 

panovníkov, biskupov, mníchov, veriacich kresťanov, ktorých pohľady sú upreté na Máriu, a ich túžby 

na jej ochranu. Niektoré ikony obsahujú aj niektoré sprievodné postavy a udalosti, ako napr. scény 

uzdravenia a pod.     

 Ochrana je teda základnou témou i posolstvom ikony. Zo strany niekoho mocného je nádejou 

pre tých, ktorí sa cítia slabí. V evanjeliu sú úbohí (chudobní v duchu) označení za blahoslavených 

(porov. Mt 5, 3), teda si môžu byť istí Božou starostlivosťou (ochranou). Človek je Božím obrazom. 

Hľadá ochranu kvôli svojej úbohosti, no zároveň chce chrániť druhých. Bohorodička, ktorá je celkom 

osobitným spôsobom chránená vo večnosti, stáva sa tiež ochrankyňou.  



 Na ikone „Nanebovstúpenia“ Bohorodička symbolizuje Cirkev tu na zemi; na ikone 

„Pokrova“ predstavuje nebeskú (oslávenú) Cirkev v modlitbe; ide o tajomstvo vzajomného príhovoru. 

V Starom zákone sa jednota Božieho ľudu zakladala na pokrvnosti. Jednota Cirkvi sa posilňuje cez 

prúdenie milosti vo všetkých jej členoch. Toto vzájomné spojenie podporuje a ochraňuje každého 

jedného veriaceho, ktorý ak by bol sám, zahynul by, no spolu s inými a s pomocou iných sa zachráni. 

 Posolstvo Pokrovu prekračuje hranice jednoduchej miestnej zbožnosti a dosahuje univerzálny 

rozmer. Potlačenie rozmerov priestoru a času, ako je obrátená perspektíva, zobrazenie udalostí z 

rôznych časových období, nie sú len jednoduché umelecké prostriedky, ale stávajú sa vyjadrením tejto 

posvätnej reality. Tiež vyjadruje, že ruská cirkev zostala napojená na svoj byzantský pôvod: hoci od 

13. storočia prejavuje sklony k vytváraniu miestnych a národných foriem, predsa jej liturgická tradícia, 

duchovnosť, štruktúry, predstavujú súčasť byzantského sveta. Jej umenie je toho hodnoverným 

vyjadrením.  

Témy ku katechéze:  -   ochrana 

 matka, rodina 

 modlitba, príhovor 

 spoločenstvo  

 tradícia 

 Byzancia

 

Možnosti práce s ikonou:  

 rozstrihať a skladať z nej puzzle; 

 pod omofor Bohorodičky dokresli osoby, ktoré chceš zveriť jej ochrane; 

 rozstrihať ikonu podľa scén. Vo forme komixu pod obrázky dopísať čo hovoria postavy na 

vyrezanej časti ikony. Obrázky prípadne chronologicky usporiadať; 

 na ikone zakrúžkuj skutočnosť, ktorá ťa najviac oslovila. Svoj výber zdôvodni... 
 
Zdroje: Sendler, E.: Byzantské ikony Božej Matky; Gábor, S.: www.grkatba.sk   
 

 
 

 

Keď On neľutoval svoju mohutnosť  

pre kvietok, ktorý dnes kvitne a zajtra 

zvädne, čo zrobí pre moju dušu,  

ktorá Ho chce ľúbiť?  

 
(bl. Jozafata Hordaševská) 

 

http://www.grkatba.sk/


                        K A T E C H É Z A    v    T E Ó R I I 

 

 
Sériou týchto článkov vás chceme obohatiť o myšlienky, pohľady, túžby i praktické výzvy pápeža bl. 

Jána Pavla II. na tému katechézy, ktorá bola ústrednou myšlienkou jeho služby.  

 

 

Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. 

CATECHESI TRADENDAE 

 

Úvod 

Posledný Kristov odkaz 

1. Cirkev vždy pokladala katechézu za jednu z prvoradých 

povinností, pretože zmŕtvychvstalý Kristus, prv než sa vrátil k 

Otcovi, dal apoštolom posledný príkaz, aby učili všetky 

národy zachovávať všetko, čo im prikázal.Tak im zveril 

poslanie a moc, aby ohlasovali ľuďom, čo počuli a videli, na 

čo hľadeli a čoho sa vlastnými rukami dotýkali: Slovo života. 

Súčasne im zveril poslanie a moc autenticky vysvetľovať to, 

čo ich Pán učil, čiže jeho slová, skutky, zázraky, prikázania. 

Dal im Ducha Svätého, aby splnili toto poslanie. 

Čoskoro sa v Cirkvi katechézou nazývalo úsilie získať 

učeníkov, ktorí by ľuďom pomáhali veriť, že Ježiš Kristus je 

Boží Syn; aby cez túto vieru mali večný život v jeho mene, aby sa vychovávali a vyučovali v tomto 

živote, a tak budovali Kristovo telo. Cirkev nikdy neprestala venovať svoju energiu tomuto cieľu. 

Starostlivosť Pavla VI. 

2. Poslední pápeži venovali katechéze význačné miesto vo svojom pastoračnom úsilí. Môj ctihodný 

predchodca Pavol VI. svojimi gestami, svojím hlasovaním, svojím spoľahlivým vysvetľovaním 

Druhého vatikánskeho koncilu - ktorý on sám pokladal za veľký katechizmus moderných čias - celým 

svojím životom slúžil katechéze Cirkvi osobitne príkladným spôsobom. Dňa 18. marca 1971 odobril 

"Generálne direktórium katechézy", ktoré pripravila posvätná kongregácia pre klérus. Tento dokument 

zostáva základom, ktorý pobáda a orientuje obnovu katechézy v celej Cirkvi. Roku 1975 ustanovil aj 

Medzinárodnú katechetickú radu. Skvele definoval úlohu a význam katechézy v živote a poslaní 

Cirkvi, keď sa pri Prvom medzinárodnom kongrese katechézy 25. septembra 1971 obrátil na 

účastníkov a výslovne sa k tejto téme vrátil v exhortácii Evangelii nuntiandi. Chcel, aby katechéza, 

osobitne katechéza pre deti a mládež, bola témou 4. generálnej schôdzky na biskupskej synode, ktorá 

zasadala v októbri 1977 a na ktorej som mal česť byť prítomný. 

Plodná synoda 

3. Na konci synody Otcovia predstavili Svätému Otcovi veľmi bohatú dokumentáciu, obsahujúcu 

rozličné prejavy počas ich zhromaždenia, posolstvá, ktoré s jeho súhlasom poslali Božiemu ľudu, a 

najmä bohatú zbierku "Návrhov", v ktorých vyjadrovali svoje náhľady na mnohé aspekty katechézy v 

súčasnej dobe. 

Táto synoda pracovala vo výnimočnom ovzduší nádeje a vďačnosti voči Bohu. Videla v katechetickej 

obnove vzácny dar Ducha Svätého pre súčasnú Cirkev, dar na ktorý všade vo svete kresťanské 

spoločenstvá na každej úrovni odpovedajú veľkodušne a s vynaliezavou pohotovosťou, ktorá 

vzbudzuje obdiv. Potrebná diferenciácia sa teda mohla vykonávať na veľmi živej skutočnosti a nájsť v 



Božom ľude veľkú ochotu voči Pánovej milosti a voči direktívam Učiteľského úradu Cirkvi. 

Zmysel tejto exhortácie 

4. Ctihodní bratia a drahí synovia a dcéry, túto apoštolskú exhortáciu vám dnes posielam v tom istom 

ovzduší viery a nádeje. Z veľmi širokej tematiky si zachováva iba niektoré najaktuálnešie a 

najdôležitejšie aspekty, aby sme zdôraznili najšťastnejšie výsledky synody. V podstate preberá úvahy 

pápeža Pavla VI. a využíva bohatú dokumentáciu, ktorú zanechala synoda. Pápež Ján Pavol I., ktorého 

horlivosť a dary katechétu nás všetkých udivovali, ich zozbieral a chystal sa ich vydať, keď ho náhle 

Boh povolal k sebe. Všetkým nám dal príklad katechézy sústredenej na podstatné veci a súčasne 

ľudovej, s jednoduchými počinmi a slovami, súcimi dotknúť sa sŕdc. Ja teda preberám dedičstvo 

týchto dvoch pápežov, aby som vyhovel žiadosti biskupov, ktorú vyjadrili na záver 4. všeobecného 

zhromaždenia synody a ktorú prijal pápež Pavol VI. vo svojom záverečnom príhovore. Robím to aj 

preto, aby som splnil jednu z hlavných povinností svojej apoštolskej funkcie. Napokon, katechéza bola 

vždy ústrednou myšlienkou mojej kňazskej a biskupskej služby. 

Mojou vrúcnou túžbou je, aby táto apoštolská exhortácia, určená pre celú Cirkev, posilnila vieru a 

kresťanský život, dala novú životnú silu terajším iniciatívam, s potrebnou diskrétnosťou podnietila 

kreativitu a v komunitách prispela k zvýšeniu radosti, že môžu prinášať svetu Kristovo tajomstvo.

            (pokračovanie nabudúce) 

Zdroj:www.kbs.sk,  
   ______________________________________________________________________________________ 

 

P R Í B E H 

 

Modlitba... 

 
 Jeden starý muž veľmi ochorel. Cítil, že sa blíži jeho koniec, a preto si dal 

zavolať kňaza. Ten hneď, ako k nemu prišiel, všimol si prázdnu stoličku, ktorá bola tak 

trochu zvláštne uložená pri posteli. Preto sa nakoniec spýtal chorého, prečo ju tam 

má. 

 Ten sa usmial a 

začal rozprávať:  

 - Viete, kedysi 

som sa nevedel poriadne 

pomodliť. Potom som sa 

dozvedel, že modlitba je 

vlastne rozhovor s 

Ježišom Kristom, ktorý 

je stále pri nás. Preto 

som si dal doniesť túto 

stoličku a predstavujem 

si, že tam sedí Pán Ježiš. 

Vite, odvtedy nemám 

problém sa pomodliť. 

Rozprávam sa s ním... 

  

  O 

niekoľko dní prišla 

dcéra chorého muža 

oznámiť, že jej otec 

zomrel. 

 Viete, zomrel 

tak zvláštne. Musela som 

odísť iba na chvíľku. 

Keď som sa vrátila a šla 

som pozrieť do jeho 

izby, našla som ho už 

mŕtveho. Na perách mal 

ľahký úsmev, akoby bol 

pri ňom jeho najlepší 

priateľ, a hlavu mal 

položenú na stoličke, 

    ktoré chcel mať vždy 

                                           vedľa postele...

http://www.kbs.sk/


K A T E C H É Z A    v    P R A X I 

 

 

Narodenie Jána Krstiteľa (Lk 1, 5-25.57-80) 
(biblická katechéza) 

Ciele:  
■ Kognitívny – opísať a reprodukovať udalosti 

súvisiace s narodením Jána Krstiteľa. Oboznámiť sa 

s povinnosťami nazirejcov. Porovnať zasvätený 

život Starého zákona a súčasné formy zasväteného 

života.  

■ Afektívny – vnímať zasvätený život ako dar pre 

Cirkev a oceniť jeho prítomnosť v Cirkvi.  

■ Psychomotorický – formovať návyk modlitby za 

povolania.  

Cieľová skupina:  8. - 9 roč. ZŠ, SŠ, dospelí 

Pomôcky:  Sväté písmo, papiere so súradnicami, 

otázkami a miestom na odpoveď, fotografie Bohu 

zasvätených osôb – prípadne ich prezentácia na PC 

 

 

1. Práca so Svätým písmom a diskusia 
 Účastníkov rozdelíme do 3 skupín. Každá 

dostane Sv. písmo a súradnicu, s ktorou pracuje. 

Každá skupina zodpovie na otázky týkajúce sa 

textu. Otázky majú pomôcť porozumieť a svojiť si 

text. Pomôckou môžu byť aj kniha Genezis, Prvá 

Samuelova kniha, Jeremiáš... Súradnice týchto kníh 

sa skupinám poskytnú tiež.  

Po skupinovej práci každá skupina predstaví a 

vysvetlí vybraný text a vymyslí názov preň.   

 

Lk 1,5-25: …......................................................................................................................................... 

 

 Čím bol Zachariáš a aký mal vzťah k Bohu? 

 Ako sa volala jeho manželka a čo možno o nej povedať? 

 Čo oznámil anjel Zachariášovi? 

 Akým spôsobom prijal Zachariáš slová anjela? 

 Aký trest dostal Zachariáš za to, že neuveril v prísľub? 

 Prečo Alžbeta povedala, že bola vystavená hanbe pred ľuďmi? (bola neplodná, čo sa 

považovalo za hanbu a trest. Zvlášť dôležité bolo mať syna.) 

 Poznáte okrem Alžbety a Zachariáša iné manželstvá, ktoré sa stali rodičmi zvláštnym zásahom 

Boha (napr. Abrahám a Sára Gn 21,1-7; Jakub a Ráchel Gn 30,1-2.22-24; Anna a Elkána 

1Sam 4,-20). 

  

Lk 1, 57-66: …........................................................................................................................ 

 

 Kedy sa konala obriezka dieťaťa? 

 Odkiaľ pochádzala tradícia obriezky a aký mala význam? (pochádzala zo zmluvy Boha a 

Abraháma Gn 17,10-14. V Dt 30,6 sa spomína obrezanie srdca: „Potom Pán obreze tebe a 

tvojmu potomstvu srdce, aby si miloval Pána, svojho Boha.“ Tzn. Boh sám dá milosť Izraelu, 

aby vyplnil prikázania. V Jer 4,4 čítame. „Obrežte sa Pánovi, odstráňte predkožku svojho 

srdca, mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, ináč vyšľahne sťa plameň môj hnev.“ 

Znamená zasvätenie sa Bohu.) 



 Ako zareagoval Zachariáš, keď sa ľudia čudovali, že chce dať synovi meno Ján? Na čom 

záležialo Zachariášovi: na mienke ľudí alebo na príkaze Boha týkajúceho sa pomenovania 

dieťaťa? 

 

Lk 1, 67-80: ….......................................................................................................................... 

 

 Čo znamená prorokovať? (podľa textu v poznámke pod čiarou – vo všeobecnosti hovoriť z 

Božieho vnuknutia, v užšom zmysle slova aj predpovedať) 

 Čo ste sa dozvedeli o Bohu zo Zachariášovho proroctva? (dodržiava sľuby, je verný Zmluve, 

preukazuje milosrdenstvo, oslobodzuje od nepriateľov.) 

 Čo hovorí toto proroctvo o Jánovi? (bude prorokom, pripraví cestu Mesiášovi, pomôže ľuďom 

spoznať vykúpenie cez odpustenie hriechov) 

 Ako vyzeral život Jána Krstiteľa podľa tohto textu? Žili aj iné biblické postavy podobne? (bol 

skrytý až do dňa, keď vystúpil pred Izrael, žil na púšti, mocnel na duchu – rástol duchovne. Z 

iných biblických postáv: Eliáš 1Kr 17, 1-10; 19, 1-21, Mojžiš Ex 2 - 3, Samuel 1Sam 1,19 – 

28; 2, 18 – 21; 3, 1-21) 

 

2. Výklad – nazireát  
 Animátor priblíži účastníkov sľub nazireátu: šlo o zasvätenie sa Bohu sľubom alebo príkaz 

Boží, ktorý sa týka zdržanlivosti od vína a strihania vlasov.  

- Účastníci vyhľadajú a prečítajú text Nm 6, 1-21, kde sa hovorí o podmienkach nazireátu.  

 Často boli nazirejcami deti, ktoré sa narodili zvláštnym zásahom Boha, lebo ich matky boli 

neplodné napr. Samson (Sdc 13, 2-5.13-14) a Samuel (1Sam 1,11). Ján bol zvláštnym spôsobom 

nazirejcom – predchádzal bezprostredne príchod Mesiáša a mal ho pomazať (Lk 1,1-17) 

 

3. Rozhovor - aplikácia na súčasnosť 
Účastníkov sa opýtame, aké sú súčasné rovnocenné hodnoty „nazireátu“?  

 v súčasnosti takýmito zasvätenými sú rehoľníci, mnísi, členovia sekulárnych inštitútov.  

Tu je vhodné poskytnúť ilustračné fotografie rehoľníkov (ideálne vo forme PC prezentácie), ich tvárí, 

odevu, modlitby, práce... 
 

Ako sa prejavuje ich zasvätenosť, čoho sa týka ich 

zdržanlivosť? 

 ide najmú o sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti – 

zriekanie sa sveta, jeho zmýšľania, bohatstva, 

manželstva, vlastnej vôle... 

Čím sa tieto osoby odlišujú od svetských osôb vnútorne i 

navonok? 

 nosia habit, skromnosť, viac modlitby, ... 

Aké rehole alebo spôsoby zasväteného života poznáte? 

 okrem „bežných“ reholí možno spomenúť sekulárne 

inštitúty, kontemplatívne – klauzúrne rehole, mníšsky 

spôsob života, zasvätené panny... 

Čo vy osobne očakávate od zasvätených osôb (napríklad aj v 

súvislosti zo starozákonnými postavami zasvätenými Bohu)?  

 

4. Modlitba 
Úvaha nad Ž 40, 2-12 

Po nej možno vyjadriť aj vlastnú modlitbu za povolania, za 

rehoľníkov. 
 
Zdroj: Banaszek, A.: Od stvorenia po Krista, KBD, Svit.  

Úprava: T.Cmoriaková 

 

 

 



Biblické listy  
 

Ciele: osvojiť si prácu s biblickými pracovnými listami, Svätým písmom, obrazmi, úlohami... 
Cieľová skupina: žiaci primárného vzdelávania (1. - 4. roč. ZŠ) 



 

Zdroj: Oriešky. Pomôcka ku katechéze, DKU Brnenské biskupstvo (preklad a úprava J.Vihonský) 



 

„Nasleduj ma...“ 

(farská katechéza k Roku zasväteného života) 

 

 

Ciele: 
▪ Kognitívny: opísať ikonu „Nasleduj ma“, na základe obrazu a textu formulovať a zdôvodniť čo 

vyžaduje zasvätený život; aplikovať poznané aj do svojho vlastného povolania; 

▪ Afektívny: uvedomiť si hodnotu zasväteného života, oceniť Božie volania „nasleduj ma“ aj vo 

svojom živote; 

▪ Psychomotorický: pozorovať ikonu 

 

Cieľová skupina: od 15 rokov 

 

Pomôcky: ikona, Sväté písmo, kartičky, životopisy svätých,  

 

1. Rozhovor o Roku zasväteného života 

 Ako sa prejavuje a ako ho vnímate? Čo nové ste sa dozvedeli? 

 Je iba pre rehoľníkov?  

 

 Zasvätený život je v podstate tajomstvom. No odhaľuje „kúsok“ Boha a tiež človeka, ktorý je 

jeho obrazom i podobou. Poukazuje na ich vzájomný vzťah, na lásku, ktorá presahuje prítomnosť a 

naše chápanie.  

 Na otázky: Čo tento život vymáha? O čom vlastne je? Odkiaľ vychádza a kam smeruje? Sú 

jeho výzvy iba pre „vybraných“? Môže byť odpoveďou ikona „Nasleduj ma“ 

 

 

       2.    Práca s ikonou – pozorovanie centra ikony  
 Účastníkom ukážeme ikonu (podľa možností vo väčšom formáte), chvíľu si ju pozerajú. 

Poskytneme základné informácie k ikone:  
 Pôvod ikony: Autorkou ikony „Nasleduj ma“  je sr. Mária Paul Farran, OSB. Originál sa 

nachádza v Beit Jala pri Jeruzaleme v latinskom kňazskom seminári.  

  

Otázky: Čo vás na ikone najviac upútalo?  

Kto/čo je v centre ikony?  

Čo symbolizujú gesta rúk Ježiša?  

Na čom je umiestnená postava Krista a prečo – na čo naráža, čo vyjadruje? 

Aké otázky vyvoláva?  

 

 Teológia a symbolizmus:  
 Jeho základnou inšpiráciou sú Ježišové slová: "Ja som vinič, vy ste ratolesti." (Jn 15,5). Teda 

predstavuje Ježiša – Vinič a svoje ratolesti – svojich nasledovníkov. Vyjadruje tým vzťah medzi 

ľudstvom a sebou.  

 Ťažiskom ikony, ktorý upútava pohľad je osoba Ježiš. Jeho ruky sú vystreté – pravá na 

žehnanie, ľavá k pozvaniu. Jeho nohy sú bosé, vyjadrujúce pokoru a Jeho hlava je obklopená 

pozlátenou svätožiarou, vyjadrujúcou svätosť. Vo svätožiare je vpísaný kríž a tri grécke písmená 

omega, omicron, a nu. Vyjadrujú Božie meno „Ja som, ktorý som“ (Ex 3,14). Ježiš je odetý do 

červenej tuniky, ktorá vyjadruje jeho ľudskú prirodzenosť, človečenstvo, jeho krvavú obetu na kríži a 

ňou uzaveretú Novú zmluvu. Na tunike je modrý plášť, ktorý pripomína Ježišovo božstvo, Božskú 

prirodzenosť. Prsty Ježišovej pravej ruky sú držané v geste žehnania. Svojou formou držania tvoria 

grécky monogram Ježišovho mena: ICXC – Ježiš Kristus. Z Krista – Vinného kmeňa vyrastajú 

ratolesti, ktoré obkolesujú celú ikonu a smerujú znova ku Kristovi 

 Pozadie ikony je pokryté zlatom, ktoré sa v ikonografii používa jako symbol božského svetla, 

ako „nestvorené svetlo“ (podľa Gn 1,3 Boh stvoril svetlo, no slnko, mesiac a hviezdy, teda zdroje 



svetla, stvoril až štvrtého dňa - Gn 1,14). Nad Kristom sú slová ikonopisca vo francúžštine: „Suis 

moi“, teda „Nasleduj ma.“  

 

 

3. Práca s ikonou a biblickým textom: 
 S ikonou možno pracovať hromadne, no účastníkov možno rozdeliť do skupín (6 alebo 3 – 

podľa počtu prítomných). Každá skupinka dostane jednu časť (v prípade 3 skupín po 2 časti) z ikony, 

k nej súradnice a súbor kartičiek.  

 Ich úlohou je na základe obrazu vybrať vhodné súradnice a určiť o akú scénu „povolania“ ide. 

Zamyslia sa nad tým, k čomu daná udalosť pozýva, čo od zasvätenej osoby vymáha? Pomôckou budú 

kartičky s rôznymi možnosťami (kartičiek je viac, niektoré aj nevhodné).  

 

Obraz v sebe zahŕňa niekoľko scén z Evanjelia, v ktorých Ježiš povoláva ľudí, aby ho nasledovali. V 

smere hodinových ručičiek: 

 

 

 a) Jn 12,46; Iz 9,2 
Predstavuje zástup ľudí umiestnených v jaskyni, v tme, ktorí 

vystierajú ruky k Bohu. 

 

Poukazuje na citát: „Ja som prišiel na tento svet ako svetlo, aby 

každý, kto verí vo mňa nezostal vo tmách.“ (Jn 12,46). Tiež 

pripomína slová proroka Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo tme, uzrie veľké 

svetlo.“ (Iz 9,2) Boh prišiel kvôli nám, aby nás pozval von z tmy.  

 

Zasvätený život vyžaduje: výjsť zo seba, výjsť z „jaskyne“, z 

temnoty, obrátiť sa k Bohu, ktorý prišiel pre nás.    

 

 

 b) Mt 16,24 
Znázorňuje horu Golgotu a tri kríže, scénu ukrižovania.  

 

Pripomína výzvu, ktorú nájdeme vo všetkých synoptických 

evanjeliách „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme 

svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt  16,24)  

 

Zasvätený život vyžaduje: prijať kríž, stáť pod krížom pevne, 

neutiecť od neho, ale objať ho, lebo na ňom je Ženích – Kristus. 

(pozn.: východný mních pri večných sľuboch – malej schime 

dostáva paravan – štvorcový kus látky, na ktorom je okolo kríža 

umiestnený nápis:  „Ja na svojom tele nosím rany Ježiša Krista.“) 

 

 

c) Mt 9, 37; Lk 10,2 
Znázorňuje pšenicu, polia, ktoré sú hotové na žatvu.  

 

Je inšpirovaná citátom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto 

proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 

9,37; Lk 10,2). 

 

Zasvätený život vyžaduje: modlitbu - „proste Pána žatvy“. Je to 

život modlitby, neustáleho rozhovoru s Bohom. Poukazuje na 

potrebu zasväteného života, tak ako na potrebu modlitby.  

 

 



d) Mt 4,22 
Scéna v ľavom dolnom rohu ukazuje Jakuba a Jána, ktorý opúšťajú 

svojho otca Zebedeja. 

 

Citát „Oni ihneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“ (Mt 4, 

22) Muž bez fúzov v odeve červenej farby je Ján, tradične 

predstavovaný ako mladík, pretože on mal spomedzi apoštolov 

zomrieť posledný.  

 

Zasvätený život vyžaduje: všetko zanechať, radikálnosť, lebo „kto 

pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a 

matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude 

dedičom večného života.“ (Mt 19,29) Zrieknúť sa aj seba samého... 

 

 

e) Jn 1, 40 – 42 
Zobrazuje dvoch mužov ťažko identifikovateľných. Podľa byzantskej 

ikonografie by to mohli byť Peter, v žltom odeve a  jeho brat Andrej, 

učeník Jána Krstiteľa (identifikovať ho možno podľa neupravených 

vlasov).  

 

Pravdepodobne je to scéna z evanjelia Jn 1,40-42, kde Andrej 

privádza Petra k Ježišovi so slovami „Našli sme Mesiáša.“  

 

Zasvätený život vyžaduje: vydávať svedectvo, pozývať ku Kristovi. 

Nie je uzamknutím sa do seba, separáciou. Zasvätený je „svetlo 

sveta“.  

 

 

f) Jn 6, 66 – 69 
Predstavuje učeníkov snažiacich sa pochopiť Ježišovo učenie o 

chlebe z neba, ktoré spôsobilo, že mnohí Ježiša opustili.  

 

„Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu 

Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného 

života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätí.“ (Jn 6,66-

69)  

 

Zasvätený život vyžaduje: ostať verným Bohu i sebe – svojmu 

povolaniu. Vytrvať dokonca v dobrom, hoci aj s prenasledovaniami, 

neúspechmi, nepochopením. Ísť proti prúdu.   

 

Každá skupina predstaví svoje odpovede. Texty z vybraných kartičiek vypíšeme na tabuľu. 

 

Otázky: Iste sa natíska otázka, kto toto môže reálne žiť? Dá sa to? 

Je toto pozvanie „Nasleduj ma“ iba pre Bohom vybraných?  

 

 Boh keď pozýva, dáva aj silu ísť. Centrum ikony poukazuje na Krista – vinný kmeň, z ktorého 

je celý vinič vyživovaný. Celý vinič smeruje ku Kristovi. Kristus žije v nás, ak ho prijímame, to On 

nám dáva možnosť zasvätený život žiť, lebo je Láska. On je odpoveď... 

 Ježišova výzva „Nasleduj ma“ je výzvou pre všetkých kresťanov. Sv. Bazil Veľký označuje 

mníchov ako „dokonalých kresťanov“. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že všetci sú povolaní žiť mníšske 

ideály, aj tí, čo žijú v manželstve. Aj manželstvo, aj život slobodného človeka vyžaduje výjsť zo seba, 

prijať kríž, modlitbu, radikálnosť, svedectvo i vernosť. No nadovšetko vyžaduje Lásku, ktorou je Boh.    



 

4. Životopis svätcov 
V textoch nájdite, či uvedený svätí naplnil to, čo vyžaduje „povolanie“ (podľa kartičiek).  

 

Sv. Marína, veľkomučeníca 

 Narodila sa v pizidskej Antiochii. Jej otec Edesius bol 

pohanským kňazom. Pretože jej matka zomrela, zverili ju pestúnke na 

vidieku. Tá však bola tajnou kresťanskou a vychovávala dievča vo 

svojej viere. Marína sa dala pokrstiť a zložila sľub ustavičného 

panenstva. Dievča dospelo a otec ju povolal k sebe, keď sa dozvedel, 

že sa jeho dcéra stala kresťanskou. Snažil sa ju od viery odviesť a 

hovoril jej o mukách, ktoré hrozia kresťanom. Dievča mu odpovedalo, 

že žiadna moc ju nemôže odlúčiť od jediného pravého Boha. Otec s 

hnevom prehlásil, že už nie je jeho dcérou, ale otrokyňou. Dal jej 

obliecť obnosené šaty. Nariadil, aby pásla dobytok. Odvrhnutá Marína 

sa nedala znechutiť, ale poslušne robila nariadenú prácu. Uspokojila sa 

chudobnou stravou.  

 Jedného dňa ju uvidel pizidský vladár Olibrius. Dal sa s ňou 

do rečí. Keď počul jej odpovede, nariadil, aby sa k nemu dostavila. 

Marína pochopila, že nastáva boj. Prosila Boha o dar sily, aby zachovala svoje panenstvo. Predviedli 

ju pred vladára, ktorý sa jej pýtal, či je nevoľnicou alebo slobodnou. Dievča odpovedalo: „Ľudia ma 

nazývajú Marína. Od krstu sa nazývam kresťankou. Pochádzam zo slobodného roku.“ Vladár 

naplnený žiadostivosťou, snažil sa ju odviesť od viery, ale márne. Dohováral jej, aby sa zriekla Krista. 

Vykresľoval jej, aké šťastie by ju čakalo na zemi. Sľuboval jej, že ak obetuje modlám, vezme si ju za 

manželku. Dievča sa ocitlo vo veľkom pokušení, ale s Božou milosťou zvíťazilo. Odpovedalo, že sa 

klania Kristovi. Nikdy nezradí vieru v Toho, ktorému zasľúbila ustavičné panenstvo. Vladár sa ju 

snažil zastrašiť hrozbami. Vykresľoval jej muky, ktoré jej hrozia. Riekol jej: „Zmiluj sa nad svojou 

krásou.“ Ona mu odpovedala: „Zmiluj sa ty nad svojou dušou, ktorá je odleskom a obrazom Božím.“ 

Keď Olibrius spoznal, že všetky hrozby sú márne, dal ju ukrutne bičovať. Potom trhať jej telo 

železnými hrebeňmi. Natiahol ju na škripec. Nakoniec zavrel do väzenia. V žalári sa jej rany 

podivuhodne zacelili. Ani to však nezapôsobilo na vladára, ktorý je nechal po ďalšom krutom mučení 

sťať (v rokoch 275 – 284). 

    

 

Sv. Ján Klimak (Lestvičník), prepodobný 

 Miesto jeho narodenia nie je známe. Je však pravdepodobné, 

že pochádzal z Egypta. Z jeho diela je zrejmé, že získal dobré 

vzdelanie. V šestnástich rokoch vstúpil do sinajského monastiera. 

Dali ho do výchovy starcovi Martiriovi, ktorý ho po 4 rokoch 

postrihnutím prijal do mníšskeho stavu. Jeho poslušnosť starcovi 

bola taká veľká, že sa zdalo, akoby nemal vlastnú vôľu. Po smrti 

starca sa Ján z monastiera vzdialil do neďalekej púšte Tola, kde v 

samote prežil 40 rokov. Každú sobotu a nedeľu prichádzal do 

monastiera, aby sa zúčastnil bohoslužieb a prijal sviatosti. Po 

bohoslužbách hovoril s otcami, aby si overil svoje myšlienky. V 

týchto rozhovoroch hovoril Ján tak prirodzene, že bol 

najobľúbenejším rečníkom. To niektorých bratov priviedlo k tomu, 

že Jána začali podozrievať z pýchy. Keď sa to dozvedel Ján, nechcel 

pohoršovať bratov, a preto sa rozhodol žiť v mlčaní, ktoré trvalo 

celý rok. Ján mlčanie prerušil až po prosbách tých istých bratov, ktorí ho k tomu sebazáporu doviedli. 

Po 40 rokoch života v púšti bol Ján zvolený za ihumena monastiera. Monastier viedol 4 roky. Potom 

sa však znova vrátil do púšte, kde vo veku 80 rokov zomrel (v roku 563). 

 Na prosbu raitského ihumena napísal svoju „Lestvicu“ (Rebrík do raja). V 30 kapitolách 

uvádza stupne duchovného výstupu k dokonalosti, rastu k morálnej dokonalosti, opisuje boj askétu so 



zlom a ťažkosťami, ktoré sú spoločné tak mníchovi, ako aj obyčajnému človeku vo svete. Okrem toho 

tu ukazuje spôsoby získania cností, ktoré sú prístupné všetkým kresťanom. „Lestvica“ patrí k 

najlepším príručkám duchovného života.   

 

Ja________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ . 

 

 

5. Aplikácia do života 
Pod životopisy svätých dopíšu účastníci, ako oni vo svojom vlastnom povolaní tieto výzvy uplatňujú, 

v čom sú ich plusy a mínusy, čo by chceli zmeniť, vylepšiť...  

 

 

6. Záver 
Modlitba pred ikonou za povolania a vernosť vlastnému povolaniu (vlastnými slovami). 

 
Spracovala: T.Cmoriaková, komentár k ikone: www.printeryhouse.org  
 

 

Príloha „Kartičky“: 

 

 

 

MODLITBA 

 

 

 

POZVANIE KU 

KRISTOVI 

 

 

VŠETKO OPUSTIŤ 

 

 

VÝKONNOSŤ 

 

 

VERNOSŤ 

 

 

 

 

VÝJSŤ ZO SEBA 

 

 

RADIKÁLNOSŤ 

 

 

SMÚTOK 

 

 

SVEDECTVO 

 

 

 

 

PRIJAŤ KŔÍŽ 

 

 

UZAVRETOSŤ 

 

 

OPUSTENOSŤ 

 

 

 
 

Abba Ján hovoril: „Raz sme prišli zo Sýrie  

k abba Pimenovi a chceli sme sa ho opýtať na 

tvrdosť srdca. Starec povedal: Prirodzenosť vody je 

mäkká, prirodzenosť kameňa je tvrdá.  

Keď sa zavesí fľaša s vodou nad kameň a tá voda 

naň kvapká a kvapká, časom kameň prevŕta.  

Tak je aj Božie slovo mäkké a naše srdce tvrdé.  

Ale keď človek počuje Božie slovo mnohokrát,  

    otvára sa jeho srdce bázni pred Bohom...  



Príloha: ikona „Nasleduj ma“ 

 

 

 



 

Neviem byť sám 

(katechéza vhodná aj do farností pre dospelých) 

 

 

Kognitívny cieľ: oceniť prítomnosť Boha v našom živote a Jeho záujem o nás, o svet; posúdiť 

hodnotu života s Bohom  

Afektívny cieľ: vnímať Boží záujem o nás 

Psychomotorický cieľ: prejaviť vďačnosť a dôveru; ponúknuť pomoc druhým záujmom o nich a tým 

vedomie, že nie sú sami.  

 

Cieľová skupina: SŠ, dospelí 

 

Pomôcky: CD prehrávač, pieseň od P. Hamella: Či si na nás, Bože, nezabudol?, ikona Tomášovej 

nedele, obrázky rôzneho utrpenia, Sv. Písmo, papier, pero, báseň.   

 

Priebeh:  
 

       1.  Motivácia: Vychádzame zo života   
- žiakom pustíme pieseň od Pavla Hammela: Či sa na nás, Bože, zabudol? 

V tejto piesni sa spieva o ľudskom nešťastí, tragédiách života a autor si kladie otázku, či to všetko Boh 

vidí, či o tom vie, či na nás jednoducho nezabudol. Je to pieseň, ktorá znepokojí. Počúvame ju trikrát:  

Pred prvým počúvaním poprosíme poslucháčov, aby odpovedali sami pre seba iba na jednu otázku: 

aké pocity v nich pieseň vyvolala (pokoj, nepokoj...) 

Pri druhom počúvaní sa sústredíme na hudbu a snažíme sa viesť poslucháčov k tomu, aby zhodnotili 

jej melódiou: pokojná, agresívna, radostná, vyvoláva nepokoj, nostalgiu... 

Nechádme odznieť nejakú časť piesne, potom môžeme stíšiť a povedať o treťom počúvaní, ktoré bude 

zamerané na tému piesne. Otázky, ktoré môžeme položiť sú napr.: Je to téma originálna, tuctová, 

hlboká, plytná, aktuálna...? Pokús sa nájsť hlavnú myšlienku. Stretol sa sa už s takým uvažovaním? 

Kde si sa s tým stretol? Čo ťa oslovuje, čomu nerozumieš, s čím sa stotožňuješ? Po tretom počúvaní 

treba nechať trochu času na doznenie piesne a na uvažovanie. Potom sa môže začať diskusia o piesni, 

o jej téme: Či si na nás, Bože, zabudol? 

 

2. Diskusia o živote 
Na otvorenie diskusie môžeme použiť obrazy z koncentračných táborov, vojen, utrpení detí, matiek, 

utečencov... Aké otázky vyvolávajú tieto obrazy? Aké na tieto situácie ľudia vo všeobecnosti reagujú? 

Kladú si otázku: Prečo to Boh dopúšťa?  

Táto otázka je oprávnená a netreba hneď na ňu dávať odpoveď, ktorá môže byť iba frázou. V 

odpovedi sa snažíme ísť do hĺbky: Hľadá Boh človeka? 

 

3. Biblia nám odpovedá 
Čítanie z Biblie: Gn 3, 1-15. Ide o text, ktorý opisuje hriech Adama a Evy, ich skrývanie sa a otázku 

Boha: Adam, kde si? Človek, kde si? Boh ťa hľadá. 

Čítanie zakončíme 15. veršom protoevanjelia, v ktorom sa nám oznamuje radostná zvesť: Boh nás 

bude stále hľadať až tak, že pošle na svet svojho Syna, aby nás našiel definitívne, lebo celé dejiny 

spásy sú vlastne o človeku, ktorý uteká, a o Bohu, ktorý ho hľadá, pretože ho miluje. Čítanie Písma 

môže byť podfarbené hudbou úvodnej piesne. Odpoveďou na otázku z piesne sú slová Biblie: Adam, 

kde si? Boh nezabudol, to my sme zabudli: „... Pomysli, Bože, pomysli, to nie ty, my sme odišli... - 

pripomína Rúfus. Boh nás hľadá, ale nie ako ľudstvo, masu, ale každého konkrétneho človeka.  

 

4. Boh našiel iných, našiel aj mňa? 
Môžu nasledovať 2 aktivity: vo chvíľke ticha napísať o žívote niektorého svätca, ako ho Boh hľadal a 

našiel (napr. sv. Pavol, sv. Mária Magdaléna, sv. Mária Egyptská, sv. Mojžiš Murín, sv. Efrém Sýrsky, 



bl. Mikuláš Čarnecký...) alebo napísať, ako Boh našiel/hľadá vás... Skúste vyjadriť svoje skúsenosti o 

našej ceste k Bohu a o Božej ceste k nám. 

 

5. Práca s ikonou – potvrdenie Novým zákonom 
Ikona stretnutia vzkrieseného Krista s Tomášom. Kristus prichádza ku sovjim apoštolom, ktorí ho v 

najťažších chvíľach opustili. On ich prichádza hľadať cez zatvorené dvere. Pretože keď sme my 

neverní, on ostáva verný, lebo seba samého zaprieť nemôže. Vhodná je krátka meditácia nad ikonou, 

spolu s uvažovaním nad textom.  

 

      6.    Boh hľadá i cezo mňa 
Nemám iné ruky, okrem tých vašich... Záver by mohol byť výzvou, uvedomením si, že Boh chce 

hľadať iných aj cez nás. Príklad: Maximilián Kolbe v bunkri hladu. Boh sa v jeho srdci a cez jeho 

obetu dostal aj na toto strašné miesto. On nemá iné ruky, okrem tých našich. 

Vhodné je prečítať si báseň:  

 

Z koncentráku 
 

Hovorieval mi jeden starký:  

To bolo veľmi dávno, synak. 

Na zemi boli koncentráky. 

Dnes je už ale všetko inak. 

 

Nie. Dnes už nie sú. 

Dnes je iba jeden. 

A v ňom je celý, šíry svet: 

 

Vysoké napätie 

v ľuďoch i medzi ľuďmi. 

A mnoho, mnoho, mnoho bied. 

Veď každý žije 

v ostnatom drôte irónie. 

To ľudské pavúky 

si svoje vlákna pradú, 

nikto ich rozťať nemôže. 

A koľkí našli  

smrť v bunkri hladu. 

Pre telá? 

Nie, nie. Pre duše... 

 

Tak každý človek je tu väzeň 

a páter Kolbe ani jeden... 

 

A páter Kolbe ani jeden? 

 

Zdroj: Bublinec, M.: Verím – veríme. KKC v príbehoch a podobenstvách. Banská Bystrica, 2001.  
 

 

 
 

 

„Boh potrebuje našu prázdnotu a poníženosť,  

nie našu skvelosť.“  
      (Matka Tereza) 

 



 

Prorocké zvitky 

(aktivita k filipovke)  

 

 

 Počas 40 dní filipovky sa môžete s deťmi vo farnostiach, prípadne na školách  

pripravovať na filipovku spoločnou aktivitou.  

 

 Na začiatku Filipovky pozvite deti k 

účasti na tejto príprave a vysvetlite aktivitu 

(jednoducho):  

 

 Hlavná myšlienka: Príchod Mesiáša 

celé dejiny Starého zákona ohlasovali proroci. 

Napr. prorok Izaiáš hovorí: „Hľa, Panna počne 

a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel...“ 

alebo prorok Micheáš hovorí: „A ty Betlehem, 

Efrata, primalý si medzi tisícami Júdu; z teba 

mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli a jeho 

pôvod je odpradávna odo dní večnosti.“ 

Mesiáša a jeho pôsobenie vyjadrovali rôznymi 

symbolmi, napr. ratolesť (mladá rastlinka), 

baránok, slnko...  Ich proroctvá boli 

zapisované na zvitky. 

 My kresťania (keďže sme svojim 

krstom prijali účasť na prorockom úrade 

Krista) sme tiež takými „prorokmi“, ktorí majú 

ohlasovať, že Kristus prišiel. Svojimi dobrými 

skutkami, modlitbou, sebazáporom... môžeme 

ohlasovať Krista.  

 

 Úloha: Našou úlohou bude počas 

filipovky konať dobro, pripravovať sa na 

Narodenie Krista. Pri vykonaní dobrého 

skutku vlepíme farebné symboly do 

pripraveného zvitku na predkreslené riadky. 

Každý symbol má svoj význam a viaže sa na nejaký dobrý skutok. 

Symboly: 

♦ ratolesť: sebazápor (zelený papier)  

„Z pňa Jesseho vypučí ratolesť a z jeho koreňov výhonok vykvitne.“ (Iz 11,1-2) 

 

♦ sviečka: modlitba (žltý) 

„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa neostal vo tmách.“ (Jn 12,46) 

 

♦ Mária: pomoc iným (modrý)  

„Hľa, Panna počne a porodí Syna a dajú mu meno Emanuel...“ (Iz 7,4) 

 

♦ baránok: účasť na sv. liturgii (červený)    

„Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech 

sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv 

ako ja...“ (Jn 1,29) 

 

 Pomôcky: V chráme, prípadne pastoračnej miestnosti, v škole alebo školskej kaplnke, 

nainštalujte pomôcku – veľký zvitok (napr. z hnedého baliaceho papiera alebo starej tapety – z opačnej 



strany), ktorý môžeme po krajoch opáliť, na užšie konce prilepiť tmavohnené alebo čierne šnúrky na 

viazanie, napr. z farebnej stuhy, pásu krepového papiera, kožených hrubších remienkov a tieto konce 

na koncoch jemne zrolovať, aby mali vzhľad zvitku.  

 Zvitok pripevníme na stenu/tabuľu na výšku alebo na šírku a nakreslíme doň riadky, do 

ktorých budú deti vlepovať symboly (ak použijeme zvitok na šírku, riadky môžeme rozmiestniť aj do 

viacerých stĺpcov, aby výsledný efekt bol zaujímavejší) 

 Symboly vytlačíme na farebné papiere a podlepíme kúskom obojstrannej lepiacej pásky, 

vložíme do krabičky alebo pripraveného košíka k zvitku. K symbolom prilepíme „legendu“ - teda 

vysvetlenie, ktorý symbol za čo nalepiť na zvitok. „Prorocký“ efekt inštalácie môžeme doplniť košom 

alebo hlinenou nádobou so zrolovanými a zviazanými zvitkami, ktoré uložíme k zvitku. Môžete 

použiť aj farebné látky na dotvorenie priestoru. (viď obrázok)  

 

 Na konci filipovky aktivitu zhodnotíme a deťom poďakujeme za ich snahu.  

 

Symboly:  
 

 

  

 

 

 



 

V Y B R A N É    D O    P O Z O R N O S T I 

 
  

 

AMEN  

–liturgická modlitebná knižka pôvodne vydaná ukrajinskými 

gréckokatolíkmi v Kanade v roku 1981, kde je dodnes 

používaná; vynovená maďarskými gréckokatolíkmi, preložená 

do slovenského jazyka a upravená pre potreby našej Cirkvi; 

- vhodná k použitiu vo farskej, školskej i rodinnej katechéze; 

- pre deti od 4 do 8 rokov; 

- plnofarebná s množstvom obrázkov a ikon; 

- prezentujúca prirodzenú rodinu a rodinné tradície; 

- obsahuje:  

● obrázkovú sv. liturgiu s jednoduchým vysvetlením 

● kresťanské pozdravy na jednotlivé liturgické obdobia 

● požehnania 

● základné modlitby 

● hlavné sviatky s krátkym vysvetlením 

● sv. tajomstvá s krátkym vysvetlením 

- formát A6, 160 strán 

- možno ju kúpiť na DKÚ v cene € 2,00 

 

 

 

 

ERKO 

LUSK – metodický časopis pre katechétov, animátorov 

s množstvom praktických nápadov. Viac na 

www.erko.sk  

REBRÍK - časopis pre deti 1. - 4. roč. ZŠ, vhodný aj k 

príprave na 1.sv. prijímanie. Viac na www.erko.sk 
 

 

 

 
HRDINOVIA BIBLIE  
Katolícke biblické dielo ponúka biblickú zábavno-vedomostnú hru Hrdinova 

Biblie. Hra obsahuje 50 ilustrovaných kariet, ktoré predstavujú rozličné 

biblické osobnosti, 10 špeciálnych kariet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá 

hry. Hra má pomôcť hráčom spoznať dôležité biblické postavy zážitkovou 

formou, vzbudiť záujem o čítanie Biblie a vniesť radosť do rodín a 

spoločenstiev. V tejto nádeji je odporúčaná nielen katechétom, animátorom, 

mladým, ale všetkým ľudom, ktorí sú mladí duchom a dokážu sa ešte hrať...  

Hru je možné zakúpiť na KBD v cene 10 €. (mail: 

katolickebiblickedielo@gmail.com; tel.: 0915 909 914).  Viac na www.kbd.sk 
 

PORTAL  
- ponuka kníh vydavateľstva Portal, zameraných na oblasť pedagogiky, psychológie, špeciálnej 

pedagogiky, sociálnej práce, kresťanskej spirituality, tiež knihy pre deti (tvorivosť, hry, cvičenia) a 

iné. Knihami možno obohatiť školy, farské i katechetické knižnice. Viac informácií na 

www.portalslovakia.sk. 

http://www.erko.sk/
http://www.erko.sk/
http://www.kbd.sk/
http://www.portalslovakia.sk/


 
Biblia 1SLOVO  
- Nový zákon pre mladých v duchu novej evanjelizácie. Ide o 

plnofarebný Nový zákon s faktami, ktoré približujú biblický text. 

Mladých môže zaujať 21 príbehov o tom, jako Boh zmenil život 

konktorénych ľudí na Slovensku. Na úvod si mladí môžu prečítať 

rady o tom, akým spôsobom čítať Božie Slovo. Pre pochopenie 

historického kontextu doby je pripravená dvojstrana s 

vysvetlením historických súvislostí doby Ježiša Krista. Dielo 

obsahuje spracované profily biblických osobností s negatívami i 

pozitívami danej osoby, s aplikáciou pre život mladého človeka. 

Sú v ňom aj vysvetlenia často používaných pojmov v chráme ako 

napr. láska, Cirkev, viera, milosť... Obsahuje okrem ďalších 

bonusov rýchly prehľad posolstva evajjelia v 7. bodoch. Dielo na 

prvý pohľad nevyzerá jako Biblie na aké sme boli zvyknutí 

doteraz. Grafika je prispôsobená tak, aby upútalo mladých ľudí. 

Je v ňom použitý preklad Mons. ThDr. Antona Boteka. 
Viac na www.ver.sk , kde je možné ju objednať.  
 

 
DUHA  
- časopis ako katechetická pomôcka pri rozhovoroch o viere a témach spojených 

s kresťanstvom. Vychádza 20 x v školstom roku. 

Paralelne k tlačenej podobe je dostupná metodická podpora na 

www.mojeduha.cz. Kontakt: redakceduhy@gmail.com. 

 

 

 

 
 

 

VÝTVARNÉ AKTIVITY DO FARNOSTI 

 
 

Jesenný kvetináč 

 

Potrebujeme: papierové krabičky od čaju, tempery, štetce, 

nožnice, aranžovacia hmota na kvety, jesenné rastliny, šípkové 

vetvičky, trávy, jarabiny, slamienky... 

 

Postup: z krabičky od čaju odstrihneme vrch a celú ju 

pomaľujeme temperami. Dovnútra vložíme kúskom 

aranžovacej hmoty podľa veľkosti krabičky a do hmoty 

zapichujeme jednotlivé rastliny.  
 

 

Zdroj: Macholdová, T. - Ryšavý, M.: Výtvarné práce s pohádkami. Portal, Praha, 2005. 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

* Obrázky a fotografie: zdroj internet a archív DKÚ Košickej eparchie.  

Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ KEp. Vydané pre vnútornú potrebu.  
Neprešlo jazykovou úpravou. 

http://www.ver.sk/
http://www.mojeduha.cz/
mailto:redakceduhy@gmail.com

